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Слово до читача
«Наука захоплює нас тільки тоді,
коли, зацікавившись життям великих 
дослідників, ми починаємо стежити
за історією їхніх відкриттів».

Джеймс Клерк Максвелл

Математика	—	галузь	невтомного	пошуку	і	важкої	до	самозабут-
тя	 праці.	 Іноді	 на	 доведення	 однієї	 теореми	 потрібні	 роки.	 Праця	
вченого-математика	подібна	до	праці	поета	—	як	і	в	поезії,	у	матема-
тиці	діють	досить	складні	механізми	пошуку	і	філігранне	оформлен-
ня	знайденого	результату.	Однак,	про	математиків	чомусь	не	при-
йнято	говорити	піднесено,	захоплено,	хоча	вони	також	заслуговують	
високих	слів	подяки,	які	ми	часто	адресуємо	людям	подвигу	і	муж-
ності.	Математики	викреслюють	орбіти	космічних	трас,	гарантують	
міцність	 сталевих	 атомоходів	 у	 океанських	 глибинах,	 визначають	
ритми	роботи	атомних	реакторів	тощо.

У	 кожному	 періоді	 історії	 математики	 були	 свої	 видатні	 вчені,	
доля	 яких	 складалася	 по-різному.	 Багато	 визначних	 математиків	
стали	прикладами	щирої	відданості	науці,	патріотами	свого	народу.	
Щедра	 талантами	 українська	 земля	 подарувала	 людству	 не	 лише	
чудових	співаків,	композиторів,	письменників,	а	й	визначних	мате-
матиків.

У	виданні	подано	бібліографічну	розповідь	про	Володимира	Ле-
вицького.	 «Основоположник	 математичної	 культури	 нашого	 наро-
ду»,	—	 так	 сказав	 про	Володимира	Левицького	 академік	Михайло	
Кравчук.		І	мав	на	це	всі	підстави.	Саме	професор	В.Й.	Левицький	
першим	 написав	фахову	 статтю	 з	 математики	 українською	мовою,	
був	незмінним	редактором	українських	наукових	статей,	що	були	по-
міщені	в	32-х	томах	збірника	математично-природописно-лікарської	
секції	Наукового	товариства	ім.	Шевченка	у	Львові,	першим	згурту-
вав	навколо	себе	математиків-українців	для	наукової	роботи.	Вели-



Вступ
«Я зовсім свідомо назвав Володимира Левицького першим за

хідноукраїнським математиком хоч би тільки тому, що він надруку
вав першу статтю з вищої математики українською мовою.»

Микола Чайковський

«Було це в 1893 році. До Наукового Товариства ім. Т. Шевченка 
у Львові прийшов 21річний скромний юнак, студент третього кур
су філософського факультету Львівського університету і поклав на 
стіл невеликий рукопис із вищої математики з пропозиці єю — над
рукувати його в «Записках» журналу.

Присутні члени, редактори «Записок» подивилися на нього, як на 
дивака. — Що це таке? Адже ми видаємо «Записки», в яких публіку
ємо статті з історії, мовознавства, літератури, з мистецтва, а до 
чого тут математика? Як можна видати матеріали з вищої мате
матики українською мовою? Де є українська математична терміно
логія? Досить, що у нас видають українською мовою шкільні підруч
ники з математики.

Проте вже за рік у IV томі «Записок» рукопис «Про симетрич
ні вираження вартостей функцій mod m» надрукували, викресливши 
вступ, де автор зазначив, що це перша праця українською мовою з ви
щої математики, і висловив бачення, що українська мова надаєть ся 
до математичних студій.

Володимир Левицький — основоположник математичної культури 
нашого народу.»

Академік Михайло Кравчук

«Хто поборе математичну символіку і вдумається в глибокі ца
рини математичного світу, той відкриє в ній такий ідеальний світ 
і таку величаву поезію, і стільки естетики, і краси, як в ніякій іншій 
науці.»

Володимир Левицький



1. Наукове товариство ім. Шевченка у Львові 
і його математично-природописно-

лікарська секція
Після	 першого	 поділу	Польщі	 (1772	 р.)	 частина	 земель	 колиш-

ньої	Галицько-Волинської	держави	була	приєднана	до	Австрії.	Авс-
трійський	уряд	долучив	Галичину	в	нову	адміністративну	цілісність,	
Королівство	 Галичини	 і	Лодомерії,	 з	 великою	 частиною	 суто	 поль-
ських	Краківського	і	Сандомирського	воєводств.	Таке	об’єднан	ня	іс-
торичної	Галичини	з	польськими	землями	і	те,	що	велика	земе	льна	
власність,	а	з	нею	і	станові	привілеї,	була	в	руках	польської	шляхти	
аж	до	кінця	Австро-Угорської	монархії	(1918	р.),	спричинили	довго-
літню	національну	і	соціальну	боротьбу	українців	з	поляками.

Спочатку	австрійські	володарі	у	своїх	державних	інтересах	нама-
галися	поліпшити	матеріальний	та	культурний	стан	і	українсько	го	
населення	Галичини:	 у	 1774	р.	при	церкві	 св.	Варвари	у	Відні	 за-
сновано	греко-католицьку	духовну	семінарію	(Barbarium);	у	1783	р.	
ліквідовано	кріпацтво	селян	і	замінено	на	панщину	зі	значним	об-
меженням	сваволі	панів;	у	1784	р.	засновано	німецький	університет	
у	Львові,	при	якому	в	1787	р.	створено	Studium	Ruthenum	з	філософ-
ським	і	богословським	інститутами.

У	тодішньому	житті	Галичини	українське	духовенство	відіграва-
ло	провідну	роль	 серед	 освіченої	 верстви	народу.	Воно	відзначало-
ся	прихильністю	до	давніх	традицій	і	своєрідним	аристократизмом:	
зв’язок	 із	шляхтою,	 вживання	 польської	 мови	 в	 домашньому	 і	 пу-
блічному	житті,	проведення	богослужінь	церковно-слов’янською	мо-
вою,	прихильність	до	старого	письменства.	Разом	з	тим,	українське	
духовенство	почало	організацію	народної	освіти,	видання	шкільних	
підручників.	Під	впливом	німецької	школи	і	чужоземної	літератури	
вихованці	Львівської	семінарії:	Маркіян	Шашкевич,	Іван	Вагилевич	
і	Яків	Головацький	(«Руська	трійця»)	—	переймають	ідеї	романтиз-
му,	демократизму,	лібералізму	і,	будучи	під	впливом	літературного	
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